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1. Letöltése

A következő fejezetekben bemutatjuk neked, miként tudod a Fuvar.hu Plugin-t telepíteni és 

beállítani az OpenCart alapú weboldaladhoz. Először le kell töltened a a Fuvar.hu Api 

Plugint.

Nyisd meg az OpenCart oldalát ( ) és jelentkezz be a fiókodba. Ezt 

követően navigálj a MARKETPLACE menüpontra. A menüponton belül található keresőbe írd 

be, hogy Fuvar.hu. A keresést követően megtalálod a Fuvar.hu bővítményt Fuvar.HU API 

néven.

www.opencart.com
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http://www.opencart.com


Nyisd meg a Fuvar.HU API bővítményt, majd a bővítmény oldalán kattints a DOWNLOAD 

gombra.

Az így megnyíló oldalon találod meg a bővítmény különböző verzióit. A verziók közül töltsd 

le a legfrissebbet a DOWNLOAD gomb segítségével.
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2. Telepítés

A bővítmény sikeres letöltését a bővítmény telepítése követi. A telepítést az OpenCart 

Admin felületén tudod elvégezni.

A felületre belépve az Extensions menüpont alatt nyisd meg az Installer fület. Az aloldalt 

megnyitva kattints az Upload gombra, majd válaszd ki az előző lépésben letöltött .zip fájlt 

és töltsd fel azt. Fontos, hogy a .zip fájlt ne csomagold ki és ne is nevezd át.

A feltöltést követően a bővítmény .zip fájl megjelenik számodra az “Install History” listában. 

Ekkor sikeresen elkészültél a feltöltés lépésével.
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3. Beállítás

A bővítmény sikeres telepítését a bővítmény beállítása követi.

Az OpenCart Admin felületén az Extensions menüpont alatt nyisd meg az Extensions fület. 

Az aloldalt megnyitva a “Choose the extension type” felirat alatt található legördülő 

menüben válaszd ki a Modules opciót.
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A lentebb megjelenő “Modules” listában görgess le és keresd meg a Fuvar.hu CSV Export 

elemet. Az elem mellett kattints rá a zöld “+” jelű gombra, ezzel aktiválod a bővítményt.


Az aktiválást követően nyomd meg a kék “ceruza” gombot a bővítmény beállításához.

A megjelenő felületen nyisd meg a beállításokat a “fogaskerék” gomb segítségével.
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A lentebb megjelenő “Modules” listában görgess le és keresd meg a Fuvar.hu CSV Export 

elemet. Az elem mellett kattints rá a zöld “+” jelű gombra, ezzel aktiválod a bővítményt.


Az aktiválást követően nyomd meg a kék “ceruza” gombot a bővítmény beállításához.

Állítsd be a következő paramétereket, majd nyomd meg a Mentés gombot:

Súly szorzó: Amennyiben kilogrammban vannak tárolva a termék súlyok, abban az esetben 

1000 a helyes érték. Gramm esetén 1 a helyes érték.



Google API kulcs: Az extension működéséhez elengedhetetlen ez a kulcs.



Utánvét Tag: Amennyiben fizetési módok között szerepel az utánvét, akkor annak lehet egy 

fizetési kódja. Ez az esetek nagyrészében "cod", ha mégis eltérne lehetőség van a 

módosításra.

Ha még nincs beállítva Google API kulcsod, nézd meg a .Google Maps API útmutatónkat

https://cdn.fuvar.hu/doc/google_map_api_token_latest.pdf


4. Használat

A sikeres beállítás után a bővítmény használatra kész. A bővítmény segítségével .csv 

formátumban letöltheted a megrendeléseid és feltöltheted azokat a Fuvar.hu üzleti 

rendeléskezelő felületére. A feltöltésről a rendeléskezelő felület segédletében olvashatsz

Az OpenCart Admin felületén az Extensions menüpont alatt nyisd meg az Extensions fület. 

Az aloldalt megnyitva a “Choose the extension type” felirat alatt található legördülő 

menüben válaszd ki a Modules opciót.

A lentebb megjelenő “Modules” listában görgess le és keresd meg a Fuvar.hu CSV Export 

elemet. Nyomd meg a kék “ceruza” gombot a bővítmény használatához. A megjelenő 

felületen a jobb mezők segítésgével szűrheted a megrendelés listát. A .csv fájlt a jobb 

oldalon található kék “letöltés” gomb megnyomásával teheted meg.
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